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Emne: Høring av forslag til endringer i barnehageloven - Utvidelse av retten til barnehageplass og 
innføring av minimum tå årlige barnehageopptak 

 

Svar på høring fra Nedre Eiker kommune, administrasjonen: 

 

Begge alternativer krever at kommunene må endre prosedyrer for søknader og tilpasse disse 

ordningene med to opptak. Dette vil medføre økt behov for administrativ ressurs. 

Barnehagene må ha kapasitet til å ta imot barn som fyller 1 år i september eller oktober i 

henholdsvis oktober samme år, eller februar året etter. Kommunene må derfor øke 

barnehagekapasiteten og barnehagene må ha en viss bygnings- og personalmessig overkapasitet i 

perioden august – oktober eller august – februar, avhengig av hvilket alternativ som velges. 

Opptak i oktober vil medføre bedre utnyttelse av barnehagekapasiteten enn ordning med opptak i 

februar og vil gjøre ventetiden for barnehageplass kortere.  

Dersom det er ment at ordningen skal gjøre det enklere for familier som flytter fra en kommune 

til en annen, krever dette også endringer i regelverket rundt finansiering/tilskudd til ikke-

kommunale barnehager i annen kommune. Slik det er i dag kan barn beholde plassen i fraflyttet 

kommune dersom det er i en ikke-kommunal barnehage, men må si opp plassen i kommunale 

barnehager. Dette skaper en forskjellsbehandling hvor barnehagene ikke blir likestilt.  

Det bemerkes også at ikke-kommunale barnehager har rett til å ta inn barn uten rett til plass, etter 

egne vedtekter. De vil allikevel ha rett til tilskudd for disse barna. Det er urimelig at de ikke-

kommunale barnehagene har vedtekter som overstyrer lovverket om rett til plass i barnehage. 

Kommunen har ingen mulighet til å påvirke dette.  

Konklusjon:  

Nedre Eiker kommune støtter alternativ b): Det stilles krav om to årlige barnehageopptak og at 

rettighetsbestemmelsene endres slik at barn som fyller ett år i september eller oktober har rett til 

plass innen utgangen av oktober samme år.  

Kommunen ønsker å fastsette søknadsfristene for opptak selv. 

 

Saken behandles politisk 29.1.2014. 

Eventuelle endringer i høringssvar ettersendes. 
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